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Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Odyoloji işitme ve denge ile ilgilenen bilim dalıdır. Odyolog, diagnostik inceleme, habilitatif 

ve rehabilitatif yaklaşımla işitme ve denge ile ilgili araştırma yapmada ihtisaslaşmış kişidir. (1) 

 

İşitme ve denge ile ilgili hastalıklar her geçen gün artmaktadır. Yapacağımız proje ile artan 

odyolojik hasta sayısıyla paralel olarak odyoloji klinisyenlerinin artan iş yükünü dengelemeyi 

amaçlamaktayız. Sunduğumuz projede odyoloji klinisyenleri hastaya ait olan testleri yaptıktan 

sonra uygulamaya hastanın test sonuçlarını ve semptomlarını girerek saniyeler içinde hastaya 

tanı koymaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda uygulamamız hasta takibini dijital ortamda 

yapmakta olup yapılan kağıt israfını ortadan kaldırarak çevre dostu özelliği taşımaktadır. 

 

Geliştireceğimiz otonom yorumlama projesi ile odyoloji alanına yenilikçi bir uygulama modeli 

getirmiş oluyoruz. Uygulamamızın tamamı odyoloji lisans öğrencileri tarafından tasarlandı ve 

azami verim alabilmek için uygulamamız www.kodular.io platformunda kodlandı. En büyük 

harcama kalemi olan yazılımı, tamamen yerli ve milli olduğu için maliyeti en aza indirgemiş 

durumdayız. Arayüzü Türkçe ve anlaşılırdır. Bir sonraki hedefimiz ise dünyaya açılarak yerli 

ve milli uygulamamız ile ülkemize döviz girişi sağlamaktır. Uygulamamıza, hedef kitlemiz olan 

KBB hekimleri ve odyoloji klinisyenleri uygulama marketlerinden kolaylıkla erişebileceklerdir 

 

Uygulamamızın akış şeması  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde şu anda 1,5 milyardan fazla insan 

herhangi bir düzeyde işitme kaybı yaşamaktadır ve bu sayının 2050 yılına kadar 2,5 milyara 

ulaşabileceği öngörülmektedir. (2) Ayrıca 1,1 milyar genç insan uzun süre yüksek sesle müzik 

dinlemekten kalıcı işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Avrupa İşitme Bozukluğu 

Genetiği Grubu'na göre, her 1000 yenidoğan bebeğin 1 ile 6'sında herhangi bir düzeyde işitme 

kaybı mevcuttur ve bu doğumda görülen diğer hastalıkların insidansından daha fazladır.(3) 

İşitme Engelliler Federasyonu'na (İEF, 2017) göre ülkemizde işitme engelli yaklaşık 3 milyon 

http://www.kodular.io/
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kişi bulunmaktadır.(4) TÜİK verilerine göre sayısı yaklaşık 63.000'i bulan, 3-18 yaş arasındaki 

işitme kayıplı çocuk vardır(5).  

 

Odyoloji kliniklerinde artan hasta popülasyonu ile birlikte insan gücüne duyulan ihtiyaç da aynı 

doğrultuda artmaktadır. Tabi bu ihtiyaç da belli sorunları beraberinde getirmektedir. Bunlardan 

en temel olanı; uzun test süreleridir. Test süreleri 10 ila 80 dakika arasında değişkenlik 

göstermektedir. Genellikle tek bir test bizi doğru tanıya götürmediğinden çeşitli testler kombine 

olarak uygulanmaktadır. Bu durum da yoğunluğa sebebiyet vermektedir. Bu kadar yoğun 

uygulanan testler dizisinden sonra elde edilen sonuçlar kağıt çıktılar şeklinde 

belgelendirilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın uygulaması olan “e-nabız” uygulamasında 

odyolojik hiçbir veri bulunmamaktadır. Söz konusu bu durum hem hasta hem de uzman için 

kağıt yükü ve takip zorluğu anlamına gelmektedir. Çok sayıda hasta çıktısının uzman tarafından 

takip zorluğuyla beraber uzmanı yanlış tanı ve yorumlamaya götürmesi olasıdır. Hasta 

yoğunluğu ve bu kağıt yükü yüzünden konulan yanlış bir tanının yanlış bir tedaviye sebebiyet 

verebilme ihtimali bulunmaktadır. Hasta yoğunluğundan dolayı odyoloji kliniklerinde verilen 

randevu süreleri ileri tarihli olup bu durum teşhis ve tedaviyi geciktirmektedir. 

 

Çözüm 

 

1- Bahsettiğimiz uzun test ve yorumlama sürelerini, geliştirdiğimiz uygulamamıza girilecek test 

sonuçları verileri ile hastalık teşhisinde klinisyeni asiste ederek bu süreyi en aza indirmeyi 

hedefliyoruz. Bu sayede klinisyenin, rutin iş yükünü azaltarak işini kolaylaştıracak ve hastalarla 

daha çok ilgilenmesini sağlayacak.  

 

2- Dijitalleşen dünyada kağıt kullanımına duyulan ihtiyaç giderek azalmaktadır. Hastanın kağıt 

çıktı formatındaki test sonuçlarının depolanması oldukça zordur. Tasarladığımız uygulamamız 

ile bu sonuçların dijital ortamda depolanabileceği bir veri tabanı oluşturarak aylar hatta yıllar 

sonra bile hastanın verilerine ulaşarak hasta takip zorluğunu ve kağıt yükünü ortadan kaldırmayı 

hedefliyoruz. 

 

3- Uygulanacak odyolojik testler için ileri tarihlere verilen randevulardan hem hastalar hem de 

klinisyenler olumsuz etkilenmektedir. Hastalara verilen randevu zaman aralığını azaltarak  

hasta - klinisyen memnuniyet oranını artırmak uygulamamızın amaçlarından biridir. 

 

4- Belirttiğimiz tüm sorunlara sunduğumuz çözümler ile hastalara en doğru teşhis konup, tedavi 

uygulanarak klinisyenin iş yükü azaltılıp verimi artırmayı, hasta memnuniyetini optimize 

etmeyi ve işitme kaybına karşı halk sağlığını korunmayı hedefliyoruz.  
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                                           Uygulamamızın arayüzüne ait bazı görüntüler      

               

Yöntem 

 

1- Konuya ilişkin uygulamamıza benzer bir uygulamanın varlığı uluslararası literatürde 

incelendi.  

2- “ODYOLOJİ KLİNİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ” ile hedef kitlemize ulaşıldı. Anket 

sonucumuza göre: 

 
Belirttiğimiz veriler elde edildi. Konjoint analizi ve anket sonuçlarıyla hedef kitlemize yönelik 

uygulamanın içeriğini belirlendi. 
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3- “PubMed, Web of Science Core Collection, Elsevier Clinical Key, ScienceDirect, Keşif 

Servisi, Google Scholar, OVID-LWW, SpringerLink” gibi platformlarda uygulamamıza 

ekleyeceğimiz hastalıklara ilişkin tıbbi bilgilere ulaşmak için litaretür taramasına başlanıldı. 

4- İçeriğimize uygun grafikler ve görseller renk-kontrast ayarı göz önünde bulundurularak 

tasarlandı. Tasarımlarımızda 2022 yılının rengi olan “Very Peri” baz alınarak ilgili tonlar 

kullanıldı. 

5- Uygulamamızın veri tabanı “Firebase” platformunda oluşturuldu. 

6- KVKK'nin uygun şekilde uygulanması için alınan hukuksal danışmanlığa göre bilgilendirme 

metinleri oluşturuldu. 

7- Hasta bilgileri KVKK kapsamında kriptolanarak güvenliği sağlandı. 

8- Etik kurul izinleri için uygun belgeler hazırlanmaya başlandı. 

9- Her geçen gün “No Code” a evrilleşen yazılım dünyasında asgari enerji ile azami verim 

alabilmek için uygulamamız www.kodular.io platformunda kodlanmaya başlandı. 

10- Ekibimizce yapılan ara kontrollerle ve kullanıcılar tarafından denemelerle olası problemlere 

çözümler sunulacaktır. 

11-Son ürünün en iyi şekilde ortaya konması sağlanarak kullanıcıya ulaştırılacaktır. 

 

            
                                                                                                                                                                                                                               

              
 

                      Uygulamamızın hazırlanış aşamasından bazı görseller 

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapmış olduğumuz araştırmalar ve literatür taramasının ardından tasarlamış olduğumuz 

uygulamamıza odyolojik açıdan daha önce tasarlanmış benzer bir uygulama örneği mevcut 

değildir. Sağlık Bakanlığı’mızın e-Nabız uygulaması ile bazı benzerlikleri bulunmasına karşın, 

e-Nabız sisteminde odyolojik takip yapılmasını sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır. Bu 

durum odyolojik hasta takibini zorlaştırmakta ve odyolog için iş yükünü artırak iş verimini 

http://www.kodular.io/
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düşürmektedir. Uygulamamız ile sunduğumuz özellikler hasta takibini yaparak odyologa ve 

hastalara kolaylık sağlamayı hedeflemektedir.  

Bu hedefimize ek olarak, odyolog için tanı koyma aşamasını asiste ederek iş verimini ve tanıda 

doğruluk yüzdesini artırmak uygulamamızın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Gerçekleştirmiş olduğumuz “ODYOLOJİ KLİNİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ” ile de 

uygulamamızın sunduğu bu özelliklere duyulan ihtiyaç yüzdesinin %96.2 olduğu da tespit 

edilmiştir. 

 

TÜRKİYE ve DÜNYA’da ilk %100 YERLİ ve MİLLİ bir ürün olan uygulamamızın nihai bir 

ticari ürün haline getirilerek yurtiçi-yurtdışı piyasada kendine yer edinmesini ve ülkemize döviz 

girişi sağlamasını amaçlamaktayız. 

 

Sunacağımız bu özellikleri uygulamamızın da çıkış noktası olan iş yükünü azaltarak iş verimini 

artırmak mottosunu esas alarak  yazılım dünyasının yeni ve özgün yöntemi olan “No Code” ile 

benzer özelliklerde kodlama yapmamızı sağlayan www.kodular.io platformunda uygulamamızı 

tasarlamakta ve geliştirmekteyiz. 

 

Uygulama verilerimizi taradığımız çeşitli literatür kaynaklarından elde ederek işlediğimiz 

bilgilerle donatmaktayız. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sürdürülmesi için de iş 

paketlerimizin aksatılmadan ekip çalışması ile devam ettirilmesini sağlamaktayız. 

 

Son olarak uygulamamız araştırmacılara yapacakları akademik çalışmalarda kaynak olarak 

kullanabilecekleri verileri gerekli güvenlik önlemleri alınarak sunma olasılığı da taşımaktadır. 

Bu sayede de araştırmacıları odyolojik alanda daha çok araştırma yapmaya teşvik edecektir. 

 

Uygulanabilirlik  

 

Proje fikrimizi günlük hayatımızdaki işlerde büyük yer tutan ve kolaylıkla erişim 

sağlayabildiğimiz bir akıllı telefon ve tablet uygulaması geliştirerek sağlayacağız. Çeşitli 

uygulama marketlerinden kolayca indirilerek uygulamamıza erişim sağlanabilecektir. 

 

Yaptığımız araştırmalarda tespit ettiğimiz sonuçlara göre tasarladığımız uygulamaya duyulan 

ihtiyaç düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür.  Talebin yüksek olması da sunacağımız hizmeti 

yani arzı artıracaktır. Bu hedefler doğrultusunda yürütülecek olan reklamlar ve kurumlarla 

birebir tanıtımlar ile de ticari açıdan markamıza değer katmayı hedeflemekteyiz. Ek olarak 

devletimizin girişimcilere sunduğu hibe desteklerine başvuru yapmayı planlamaktayız.  

Hem akademik hem de ticari çalışmalara yönelik sunacağımız hizmet ile yenilikçi potansiyeller 

elde edilip geniş bir kitle kazanılarak potansiyel müşteri sayısı artırılacaktır. 

 

Hastadan hastaya farklı klinik bulguların elde edilmesi ve bazı kişisel farklılıklar tanıda 

doğruluğu etkilemektedir. Tek bir odyolojik test ile teşhise varmak da yeterli güvenilirliği 

sağlamadığı için birtakım risk faktörlerini beraberinde getirmektedir.  Yapacağımız araştırmalar 

ve kapsamlı kaynak taramalarından işlediğimiz verilerle bu riski en aza indirmeyi ve olabilecek 

en yüksek doğruluk yüzdesi ile çalışmayı hedeflemekteyiz. 

http://www.kodular.io/
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Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tahmini Maliyet Tablosu 

Alet/Teçhizat/Yazılım Adı Adet Açıklama Toplam Tutar 

Google Play geliştirici 

hesap 

1 Adet Uygulamayı hedef kitleye 

ulaştırmak için Google Play 

Geliştirici Hesabı kayıt ücreti 

25$ (07.06.2022 tarihli 

dolar kuru ile 

16.75*25=418.75 TL) 

Hosting 1 Adet Veri depolama için gerekli olan 

ücret 

720 TL 

Domain  1 Adet Projemizin web sitesi için gerekli 

olan alan adı ücreti 

80 TL 

 

Öngörülemeyen 

Harcamalar 

... Proje aşamasında 

öngörülemeyen durumlardan 

kaynaklı harcamalar(Dolar kuru 

vb.) 

200 TL 

Toplam ... Projemiz için gerekli tüm maliyet 1418.75 TL 
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Projemiz toplam üç iş paketinden oluşmaktadır 

İş Paketi Adı İş paketi 1 

Süresi 91 gün 

  

1- İş paketi faaliyetleri 

Ar-Ge için literatürün taranması, 

Hedef kitle için konjoint analizi  

Pazar ihtiyacını karşılamak için anketlerin yapılması  

Etik kurul onayı için başvurunun yapılması 

Görsellerin ve ses uyaranlarının hazırlanması 

KVKK için gerekli hukuki danışmanlığın alınması 

KVKK kapsamına göre uygun veri işleme yöntemlerinin kullanımının belirlenmesi 

Verilerin depolanması için uygun host seçimi yapılması 

Uygulama veri tabanı oluşturulması 

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri, incelenecek parametreler 

“PubMed, Web of Science Core Collection, Elsevier Clinical Key, ScienceDirect, Keşif Servisi, 

Google Scholar, OVID-LWW, SpringerLink”  gibi araştırma platformlarından literatür 

taramasının yapılması 

Google anket üzerinden pazardaki bireylere ulaşıp dilek, istek ve ihtiyaçların daha 

doğru tespitinin yapılması 

KVKK kurallarının doğru şekilde uygulanması için hukuksal danışmanlık alınması 
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İş Paketi Adı İş paketi 2 

   Süresi 61 gün 

 

1- İş paketi faaliyetleri 

Geri dönüt sistemi ve hatalardan öğrenme sisteminin çalışabilirliği kontrol edilmesi 

Hastalıklar için literatür taraması 

DengEars uygulamasının yazılımının geliştirilmesi 

Uygulama veri tabanı oluşturulması 

KVKK kapsamında aydınlatma metinleri oluşturulması 

KVKK kapsamında kullanıcı bilgilerinin kriptolanarak işlenmesi 

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri, incelenecek parametreler 

Uygun programlama dilinin seçiminin yapılması 

Kodun yazılması ve bu kodların işlevlerinin denetlenmesi 
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İş Paketi Adı İş paketi 3 

Süresi 31 gün 

  

1- İş paketi faaliyetlerini 

Uygulamanın kullanıcı ile buluşması  

Kullanıcılara anket uygulanması 

Anket sonuçları ve geri dönütlere göre uygulamanın revize edilmesi ve tekrar kullanıcılara 

sunulması 

Sonuç raporları hazırlanması 

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri, incelenecek parametreler 

Hazırlanan uygulama cihazlara yüklenip ön denemeler yapmak için kullanıcılara sunulması 

Google anket üzerinden ve birebir görüşmelerde sorular sorarak geri dönütler alınması 

  

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

  

Tasarladığımız proje ile sunacağımız hizmetten faydalanmasını beklediğimiz kitle; KBB 

hekimleri, odyologlar, odyometri tekniker ve teknisyenlerinden oluşmaktadır. 01.03.2022 

tarihli verilere göre Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel sektörde görev yapan Kulak Burun 

Boğaz Hastalıkları Uzman sayısı 3.317, Odyolog sayısı 925, Odyometri Teknikeri sayısı 2.094, 

Odyometri Teknisyeni sayısı 165'dir. Bunların yanı sıra 15.000’e yakın işitme cihazı merkezi 

ve 2800 kadar da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Söz konusu 

merkezlerde çalışan klinisyenler de hedef kitlemize dahildir. Hedef popülasyonun bu derece 

büyük olması uygulamamıza duyulan talebi de artıracaktır. Sağlayacağımız hizmet ile de klinik 

açıdan bu meslek gruplarını asiste ederek iş yükünü azaltmayı klinisyeni doğru tanıya 

götürmeye yardımcı olarak iş verimini artırmayı hedeflemekteyiz. 

İlerleyen dönemlerde uygulamamıza çeşitli dil destekleri ekleyerek kullanıcı portföyümüzü 

genişletmeyi ve yurtdışı pazarına açılmayı planlamaktayız. 

Ayrıca sunacağımız uygulama geliştirilerek ve yeni başlıklar eklenerek birçok odyolojik alt 

birimin de kullanıma açılarak kullanıcı hedef kitlesi artırılabilir. 
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Riskler 

 

Uygulamamız için öngörülen risk faktörleri ve çıkabilecek soruna karşı aldığımız tedbirler 

Öngörülen Risk Öngörülen Çözüm 

Uygulamızın veri tabanına olası bir saldırı. Veri sorumlusu durumu kişisel verilerin 

korunması kuruluna bildirecektir. Kurul, 

gerekmesi halinde bu durumu kamuoyuyla 

paylaşacaktır. 

Uygulamanın algoritması yanlış teşhise götürmesi. Bu sorunun ortaya çıkmaması için uygulama veri 

tabanı ve algoritması 15 günlük periyotlarla ilgili 

ekip tarafından kontrol edilecektir. Buna rağmen 

herhangi bir hata tespit edildiğinde anlık olarak 

uygulama içindeki iletişim kısmından DengEars  

ekibimize ulaşılarak sorunun çözülmesi 

sağlanacaktır. 
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